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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lam U Tou 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração os 

pareceres da Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP), dos Serviços de Saúde 

(SS) e do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), apresento a seguinte resposta à 

interpelação escrita do Sr. Deputado Lam U Tou, de 1 de Abril de 2022, enviada a coberto 

do ofício da Assembleia Legislativa n.º 398/E303/VII/GPAL/2022, de 20 de Abril de 

2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 20 de Abril de 2022: 

1. Quanto às instalações governamentais que serão construídas nos lotes 12 e 25 

no NAPE, a DSOP salientou que, segundo as plantas de condições urbanísticas 

emitidas, ambos os lotes destinam-se a escritórios e instalações governamentais, 

pelo que as finalidades de centro de saúde, parque de estacionamento público, 

mercado ou supermercado não se enquadram nas finalidades definidas nas 

plantas de condições urbanísticas em causa. No que se refere à questão da 

construção nestes lotes de um Centro de Serviços da RAEM, esta decisão 

dependerá do planeamento feito dos serviços utentes. 

Os SS sublinharam que, no âmbito da melhoria da rede de serviços de cuidados 

de saúde comunitários, o Centro de Saúde de Nossa Senhora do Carmo-Lago, o 

Centro de Saúde da Ilha Verde e o Centro de Saúde da Praia do Manduco foram 

concluídos e entraram em funcionamento em 2015, 2018 e 2020, 

respectivamente. Em consonância com as necessidades do desenvolvimento 

social, os SS têm promovido, de forma activa, a construção, a ampliação e a 

reconstrução de várias instalações médicas no âmbito do Projecto de 

Melhoramento das Infra-estruturas do Sistema de Saúde, entre as quais está 

prevista a conclusão da obra de remodelação do Centro de Saúde de Seac Pai 
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Van para o corrente ano, e será planeada a construção de um centro de saúde na 

Zona A dos Novos Aterros. 

Actualmente, a cobertura dos serviços prestados pelos SS a toda a região de 

Macau é assegurada pelos oito Centros de Saúde e três Postos de Saúde, 

distribuídos em diferentes zonas, de modo a garantir, assim, a prestação dos 

serviços de cuidados de saúde básicos a todos os residentes de Macau. Os SS 

procederão, de forma contínua, à avaliação das necessidades dos cuidados de 

saúde em várias zonas, e a disponibilizar aos residentes os serviços médicos 

adequados e oportunos. 

2. A maioria dos casos em que foi declarada a caducidade da concessão de terrenos 

está sujeita a acção judicial, findo a qual e concluídos os respectivos 

procedimentos administrativos obrigatórios e adjudicados à entidade exterior os 

trabalhos de desocupação e despejo, a Direcção dos Serviços de Solos e 

Construção Urbana (DSSCU) procede à sua recuperação, conforme o ponto de 

situação de cada caso. Até ao dia 31 de Março de 2022, foi declarada a 

caducidade da concessão de 85 terrenos, que, no total, perfazem uma área de 

cerca de 721.400 m2, tendo-se concluído a recuperação de 54 terrenos, que, no 

total, perfazem uma área de cerca de 512.900 m2.  

3. A fim de melhorar a qualidade de vida dos residentes e optimizar o planeamento 

e distribuição do espaço físico urbano, o Plano Director da RAEM (2020-2040) 

definiu que os solos são classificados segundo categorias de uso, nomeadamente 

em zonas de equipamentos de utilização colectiva, zonas de conservação 

ecológica, zonas verdes e espaços públicos abertos, entre outras, no sentido de 

proporcionar aos residentes espaços destinados a equipamentos recreativos, 

desportivos, de lazer e espaços públicos abertos. Quanto aos terrenos aos quais 

ainda não foi atribuída uma finalidade definitiva, caso haja pedidos apresentados 
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por serviços ou entidades públicas para o seu aproveitamento, a título provisório, 

esta Direcção de Serviços procederá à respectiva análise e estudo, podendo parte 

desses terrenos ser entregue aos mesmos para a criação de instalações públicas 

de lazer, recreativas, desportivas ou culturais. 

Além disso, na sessão da Assembleia Legislativa, de 4 de Abril, dedicada a 

interpelações orais, o representante do Governo já tinha respondido às questões 

referenciadas. 

O IAM salientou que vai colaborar, de forma activa, com os serviços 

responsáveis pelas obras públicas no respectivo planeamento, assim como 

manter uma estreita comunicação com os mesmos para uma intervenção 

coordenada, no sentido de optimizar as instalações públicas e disposição dos 

espaços de lazer em diversas zonas e para melhor responder às necessidades da 

população. 

 

  O Director 

Lai Weng Leong 

                   06 de Maio de 2022 

 


